
A XIX. század első feléből számos olyan egyéniséget ismerünk, akinek neve szinte egybeforrott 
a „reformkor" fogalmával, - de rajtuk kívül is több olyan kiválóság élt e korban, akik tevékenysége 
ugyan jelentős, mégis valahogyan megfeledkeztünk róluk. Egy ilyen egyéniséget kívánok bemutatni 
Szepesy Ignác személyében. 

Szepesy Ignác József János 1780. augusztus 13-án az Eger közelében lévő Noszvajon született, 
egy eladósodott bárói család elsőszülött gyermekeként. Megemlítem, hogy minden forrás Szepesy 
születési helyének Egert jelöli meg, azonban - részben a helyszínen végzett - kutatásaim során meg
győződtem arról, hogy Ignác, Szepesy Sámuel noszvaji - ma is meglévő, igen szép - kastélyában 
látta meg a napvilágot. A család anyagi helyzete annyira leromlott, hogy 1783-ban eladták a noszvaji 
kastélyt és Sályra költöztek. E körülmény is szerepet játszhatott abban, hogy Ignác már 15 éves korá
ban kikerült a családból és Egerben papnövendék lett. Képességeit mutatja, hogy alig nyolc év múlva 
a pesti egyetem bölcsészeti és a bécsi egyetem teológiai doktori oklevelének birtokában, külön pápai 
engedéllyel 1803 májusában pappá szentelték. 

Rövid aulai szolgálat után egri plébános és kerületi esperes, s alig öt éve pap, amikor 1808-ban 
kanonoki kinevezést kap. Kanonoksága alatt tanít az egri lyceumban és egyúttal egy igen szép — ké
sőbbi pécsi életében újból hangsúlyt kapó munkát végez: teljesen átrendezi az egyházmegyei könyv
tárat, új katalógust készít és saját költségén bebútorozza az olvasótermet. 33 éves, amikor székesegy
házi főesperes, öt év múlva már prépost és 1819. június 12-én, mikor I. Ferenc király tíz esztendei 
széküresedés után Rudnay Sándor erdélyi püspököt kinevezte esztergomi érsek-hercegprímásnak, 
- utódjául Szepesy Ignácot emelte az erdélyi püspöki székbe. A püspökké szentelést Fischer István 
egri érsek végezte 1820. április 9-én, - s az uralkodó ugyanekkor Szepesynek a „valóságos belső 
titkos tanácsos" címet adományozta. 

Egyházi méltóság, uralkodói elismerés - és még nincs negyven éves sem Szepesy Ignác 
élete első szakaszának zártával. Valóban életének egy új, jelentős szakasza kezdődik a gyulafehérvári 
püspöki szék elfoglalásával. 

Amilyen gyors, szinte robbanásszerű volt eddigi előmenetele az egyházi hierarchiában - ez a 
dinamizmus nyilatkozott meg további életvitelében, szinte örökmozgó tevékenységében. Egyház
megyéjének hatalmas területét hamarosan vizita formájában bejárta. Feltehetően ezen útjai során 
tapasztalta azt a sok visszásságot, amely az egyes plébániák és szerzetes rendházak működésének 
kuszaságában mutatkozott meg. Az egyház szervezeti és működési előírásai igen sok esetben össze
ütközésbe kerültek a kormányzat jozefinista szellemű intézkedéseivel. A fungáló papság így nem 
egyszer vagy az egyházi, vagy a világi előírásokat szegte meg s ez szinte állandó konfliktussal járt. 

Eger, Belvárosi Főplébánia templom Kereszteltek anyakönyve, V. kötet 437. A keresztelő 
Korber Ignác kanonok-plébános volt, a szülők báró Szepessy Sámuel és Batta Antónia. 

A noszvaji kastély eladása és elhagyása nyilván fájdalmas emlék lehetett a Szepesy családban 
és ezért valószínű, hogy Ignác születési helyéül is inkább Egert emlegették és tudatosították, mint 
Noszvajt. A kastély és részben a Szepesy család történetére 1. Magyarország műemléki topográfiája, 
IX. köt. Heves M. műemlékei, III. köt. Bp. 1978.471-478. 

Szepesy Ignác életrajzát - eltérő hangsúllyal - többen is megírták. Jól használható volt titkára, 
PEITLER Antal, Négyesi báró Szepesy Ignácz néhai pécsi püspök rövid életrajza, in Egyházi beszé
dek ... Pécs, 1839.1. köt. III-XLII. - Életszerűbb és reálisabb HÖBE Károly,Négyesi báró Szepesy 
Ignácz pécsi püspök élete. Egyházi Tár, 1839. XIII. füzet, májusi folyamat, 275-284. - MENDLDC 
Ágoston, Négyessy báró Szepessy Ignácz pécsi püspök Hazánk, 1860. 129-153. - BRŰSZTLE, 
Jos., Recensio Universi cleri dioecesi. . . Quinque-Ecclesiis,Tom. I. 512-518 . - FÉNYES Miklós, 
A Pécsi Egyetemi Könyvtár története. I. Pécsi Püspöki Könyvtár, in Jubileumi évkönyv 1774-1974. 
Pécs. 7 -113 . - SZINNYEI József,Magyar írók élete és munkái. XIII. köt. 732-785 . 

4 MESZLÉNYI Antal, A jozefinizmus Magyarországon (1780-1846) Bp. 1934. 224. 
Az egész problémakörre 1. MESZLÉNYI A., A jozefinizmus..., továbbá HERMANN Egyed,/! ka

tolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 1973. 369. 

Szepesy Ignác és bibliakiadása 

1. Szepesy Ignác életútja 



Ezt a helyzetet - egyházi szempontból - még súlyosbította a valláserkölcsi élet hanyatlása, amelyet 
nem kis mértékben a felélénkülő janzenizmus és a jozefinista eszmék áramlata váltott ki. 

Látták ezt a legfelsőbb helyeken is és így került sor arra, hogy Rudnay orímás - az uralkodó 
jóváhagyásával összeállított 8 pont tárgyalására - 1822 elejére - nemzeti zsinatot hívjon össze. 
Eló'zóleg felhívta az egyes püspököket, hogy tartsanak „előleészító' tanácskozásokat" a tervezett 
oontokról, hogy így is elősegít«ék a témák alapos tárgyalását. 

Szepesy Ignác is nagy energiával látott feladatához. 1822. április 13-ára egyházmegyei zsinatot 
hívott össze, mely öt napon át tárgyalta a felvetett kérdéseket. E helyi zsinaton Szepesy njsm véle
ményeket, javaslatokat gyűjtött össze, hanem egy teljes egyházmegyei törvénykönyvet készített. 
Ennek kéziratát ugyan elküldte Rudnay prímásnak, aki azonban azt jóváhagyási záradék nélkül egy
szerűen visszaküldte. Erre Szepesy az egész törvénykönyvet a kolozsvári kir. lyceumi nyomdában 
kinyomtatta és a már kész, több mint 350 oldalas könyvet küldte el az 1822. szeptember 7-én meg
nyitott zsinatra, ahol csupán megbízottjával képviseltette magát. A törvénykönyvben Szepesy össze
foglalta nem csupán az egyházi, hanem a kormány által kibocsátott rendeleteket is. Ezek egy részét 
az állam, más részét az egyház nem ismerte el, s így ezek együttes kiadását mindkét oldalról nehez
ményezték. Legsúlyosabbnak azonban azt tekintették, hogy Szepesy könyvét sem felsőbb egyházi, 
sem állami cenzúra alá nem bocsátotta. Ezzel aztán egy hosszú, évekig tartó folyamat indult el, 
- melynek részletei nem ide tartoznak - de amelynek eredménye az volt, hogy Szepesynek az erdélyi 
püspökséget el kellett hagynia. 

Szepesy nem volt hajlandó Statútumát egészében visszavonni, csupán egy részleges intézkedő 
körlevelet bocsátott ki, — viszont felsőbb helyen nem kevés szofizmussal úgy vélekedtek, hogy az 
utódot úgysem kötelezik az előd rendeletei. Ebben az időben több püspöki szék is üres volt, Szepesy
nek először a székesfehérvárit ajánlották fel, s mikor ezt presztízs okokból nem fogadta el, kapta meg 
kinevezését a pécsi egyházmegye élére.10 

Szepesy Ignác - rá jellemző módon - 1828. február 24-én este 9 óra után, minden előzetes érte
sítés nélkül érkezett meg a pécsi püspöki palotába. Saját személyében szinte puritán egyszerűségű 
volt, ezért jött titokban, elkerülve a bandériumos fogadtatást, - viszont püspöki miséjét, beszédét 
mindig teljes ornátusban, süveggel és pásztorbottal tartotta, néha több órán át is. 

Szepesy nem volt ismeretlen a pécsiek előtt, ezt bizonyítja, hogy jötte hírére Egyed Antal, a ki
váló költő, műfordító, az MTA tagja, lelkes verssorokkal köszöntötte a Hasznos Mulatságokban, 
de tudtak róla úgy is, mint a magyar nyelv lelkes terjesztőjéről az 1825-27. évi országgyűlés eseményei 
kapcsán. Az 1825. szeptember 14-i megnyitáson Szepesy magyarul szólt a főrendekhez, a baranyai 
követek erről beszámoltak, s latin nyelvű levelükre a megyétől magyar nyelvű utasítást kaptak, hogy a 
jövőben „hivatalos Leveleiket egyedül csak Honni nyelven intézzék". Ugyanígy Szepesy is tájé-

A janzenizmusra 1. GECSE Gusztáv, Vallástörténeti Kislexikon. Bp. 1977.163. 
7 MESZLÉNYI A., A jozefinizmus... 250-276. 
8 HERMANN Egyed, Az 1822-i erdélyi egyházmegyei zsinat. Bp. 1936. Klny a bécsi gr. Klebels-

berg Kunó Magyar történelemkutató Intézet 5. évkönyvéből. 27 1. 
9 Címe: Statuta Almae Dioecesis Transsilvanicae Anno 1822. die 17-ma Április in Synodo Dioe-

cesana publicata et Concordibus votis approbata. Claudiopoli, Typis Lycei Regii. A kötet szöveg
anyaga 254 1. + 80 1. Appendix, mely utóbbi javarészt iratmintákat tartalmaz. A teljes terjedelem 
352 1. - A pozsonyi nemzeti zsinaton Szepesyt személyes megbízottként Döme Károly pozsonyi, 
míg káptalanját Henne Ferenc gyulafehérvári kanonok képviselték. 

1 0 HERMANN E-, Az 1822-i . . . 26 . 
1 ! PEITLER A., Lm. XV. 
12MENDLIKÁ.,/.m. 137. 
1 3 „Nagy Méltóságú Báró Négyesy Szepesy Ignácz Urnák az Erdélyi Püspökségről a ' Pécsire lett 

általtétetésére." Hasznos Mulatságok, 1927, 5. sz. 33. - Egyed Antal. (1779-1862) költő, műfordító. 
Az MTA tagja, a reformkori pécsi egyházmegye legjelentősebb írói egyénisége. 

1 4 Baranya m. Levéltár Országgyűlési iratok, 27.2612/1825. sz. iratanyagából idézi KISS Géza, 
Harc a magyar államnyelvért a soknemzetiségű Baranyában c. tanulmányában in Baranyai Helytör
ténetírás 1978. A Baranya m. Levéltár évkönyve. Szerk. Szita László Pécs, 1979. 409 -441 . 
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kozott lehetett Pécs és Baranya szüntelen gravamenjéről, hogy a királyi akadémiát Győrbe helyezték, 
s ezt a követek állandóan sérelmezték az országgyűléseken. Erre következtethetünk abból is, hogy alig 
érkezett Pécsre, máris felterjesztést intézett a Kancelláriához bölcsészeti tanfolyam engedélyezése 
érdekében, amit hamarosan meg is kapott - egyelőre a papnevelő intézet keretein belüli működésre. 
Mondhatni, hogy Szepesy ezután már maga diktálta az iramot. A várostól kapott telken felépítette a 
bölcsészkar céljára a mai Egyetemi Könyvtár épületét (1829), majd a megyétől megvásárolta az egy
kori pálos kolostort a Fő utcában (1831), templomával együtt, rendbehozatta és ide telepítette át a 
tanintézetet, míg az előbbibe áthelyezte a nevezetes Klimó-könyvtárat. Ezt a saját rendszere szerint 
átrendeztette, új katalógust készíttetett, akárcsak egri kanonok korában az egri érseki könyvtárban. 
Mindezek mellett 1829-30-ban bejárta az egész egyházmegyéjét, vizitációt végzett, s közben horvátul 
tanult, hogy anyanyelvükön szólhasson híveihez. Az országgyűlés ülésein is rendre megjelent és 
Pozsonyból is intézte ügyeit. A később realizálódott Lyceum alapítványra az első felajánlást 1830-ban 
tette Szepsesy Pécs városának oly módon, hogy 100 000 forintot ad 6%-os kamatra, amely kamatösszeg 
viszont biztosítja a tervezett jogakadémia fenntartását/b 

Rudnay Sándor 1831-ben meghalt anélkül, hogy a nemzeti zsinat határozata a szentírás fordítá
sáról megvalósult volna, így aztán Szepesy hirtelen elhatározással nekilátott a munkának. Munkatár
sakat toborzott, kiosztotta a feladatokat s ő maga máris a Lyceum tanintézet mellé tervezett nyomda 
szervezésével, ügyeivel foglalkozott. Szinte jól jött számára, hogy 1832 végén ismét összeült az 
országgyűlés, mert ekkor már erősen tárgyalt, intézkedett a pozsonyi Belnay nyomdánál a szentírás 
szedése-nyomása dolgában, s nem is eredmény nélkül: 1834-es évszámot viseli a hatkötetes szentírás 
első megjelent kötete, míg az utolsó évszáma 1836. A maga diktálta hatalmas munkatempó azonban 
felőrölte erejét, s 1838. július 18-án meghalt tüdejének már három éve kínzó betegségében. 

2. A szentírás kiadása 

A Rudnay Sándor prímás által 1822-ben összehívott nemzeti zsinat, ügyrendjének megállapítása 
után hét bizottságot alakított, a második bizottság feladata volt a mielőbb kiadandó szentírással kapcso
latos kérdések tárgyalása, és javaslat kidolgozása. Ennek a bizottságnak elnöke Király József akkori 
pécsi püspök, tíz tagja között volt Szepesy püspök három zsinati megbízottja is. A bizottság meglepő 
gyorsan, alig két hét alatt elkészítette javaslatát, mely három kérdés köré csoportosult: 1. Készítse
nek-e teljesen új fordítást; 2. Káldi szövegét javítsák; 3. Legyenek-e a nehezebben érthető helyekhez 
magyarázatok. 

A felvetett kérdések fölötti vitában a zsinati atyák véleménye ugyancsak megoszlott. A vita minden 
irányban bokrosodott, szerte ágazott s csak nagy nehezen született meg a döntés, mint zsinati határo
zat. E szerint a szentírást, Káldi szövegét kell újra kiadni de úgy, hogy a könyvek elé bevezetés ké
szüljön. Ugyancsak igazítani kell a korábbi kiadás hibáit, sajtóhibáit, összevetve a Vulgata eredeti latin 
szövegével, - s minderről a prímás gondoskodjon. 

Szepesy Ignácot már erdélyi évei alatt is foglalkoztatta a szentírás újabb kiadásának megvalósí
tása. Érdekes nyomát találtuk ennek az ominózus Statutában. Ennek első fő fejezete a püspök köte
lességeivel foglalkozik. Itt írja, hogy amennyiben a zsinat nem rendelné el vagy elhalasztaná a szent
írás új kiadását, a püspöknek (mármint néki, az erdélyi püspöknek!) kötelessége az új fordítás el
készítése.19 Bizonyos, hogy Szepesy az egyházmegyében végzett vizitája nyomán maga is tapasztalta, 

15 Részletesen 1. KOPCSÁNYI Károly, A pécsi jogakadémia múltja és jelene. Pécs, 1897. 172. 
16 BORSY Károly, A pécsi nyomdászat kezdetei. Pécs, 1973. 144. 

Szepesy utolsó óráit szemléletesen közli PEITLER A. Id. m. XXXV. p-n. íja, hogy Szepesy 
tüdeje melléhez nőtt és ez okozta végül a tüdővérzéssel beállt halálát. 

HORVÁTH Konstantin, A bibliafordítás kérdése utolsó nemzeti zsinatunkon. Katholikus 
Szemle, 1929. II. 97-111. 

19 Statuta . . . 13. § - 4. 
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hogy mar kevés plébániának van meg Káldi elnyűtt bibliája, melynek 3., - ekkor utolsó - kiadása 
éppen negyven éve, 1782-ben jelent meg. 

A Statuta körül kerekedett vihar, majd az 1825-27. évi országgyűlés ugyancsak sok személyes 
és közéletfelfoglaltságot adtak Szepesynek, így nincs annak nyoma, hogy ezekben az években foglal
kozott volna gyakorlatilag terve megvalósításával. Időközben megtörtént azonban Pécsre átköltözése, 
és az új környezet új távlatokat nyitott meg előtte. Megismerte közvetlen és távolabbi papi környeze
tét és tapasztalhatta, hogy a mecsekaljai város papi társadalma a papi képzés nemes hagyományain 
nevelődött, teológiailag is képzett és kirajzolódott előtte az a gárda, amellyel nagy tervét megvaló
síthatja. 

A szentírás munkálataiban részt vett munkatársak felsorolását a kötetek végén ilyen szöveg vezeti 
be: ,,Azon Tudós Uraknak, kik az Uj Szövetség' Szent Könyveinek jelen magyar kiadásjokat mun-
kásságjokkal elősegítették, Neveik a könyvekkel egygyütt, amellyekkel foglalatoskodtanak." - Kü
lönös módon bár minden szentírási könyvnek megtaláljuk a munkatársát, - a négy evangéliumét 
hiába keressük. Szerintem ennek csak egy oka lehet, az, hogy ezekkel maga Szepesy Ignác „foglala
toskodott". 

Az egyes szentírási könyvek munkatársai - nem a munka sorrendjében - a következők voltak: 
Aigl Pál (1775-1839) tanár, 1833-tól apát-kanonok; 
Farkas József (1793-1858) szászvári plébános, 1836-tól kanonok; 
Hőbe Károly (1808-1872) püspöki levéltáros, majd plébános; 
Jónás József (1797-1870) szemináriumi majd lyceumi jogtanár; 
Kelemen József (1790-1868) szászvári plébános, 1832-től kanonok; 
Némethy János (1774-1835) a dogmatika tanára, 1831-től kanonok; 
Peitler Antal (1808-1885) püspöki titkár, kanonok, 1859-től váci püspök; 
Potyó Ferenc (?-?) kapnikbányai plébános, főesperes; 
Ranolder János (1806-1875) teol. tanár, 1849-től veszprémi püspök; 
Török Pál (1813-1850) püspöki szertartó; 
Végh István (1779-1842) esztergomi káptalani javadalmas; 
Virágh Mihály (1806-1867) dogmatika tanára, plébános, 1851-től kanonok; 
Vörös Mihály (1794-1875) teol. tanár, apát, 1854-től kanonok.22 

A nemzeti zsinat határozata Rudnay prímás vállára helyezte a szentírás újabb kiadásának gondját. 
öt azonban alaposan igénybe vették kormányzati és rezidenciális gondjai, - mint ismeretes, áthe
lyezte a prímási székhelyet Nagyszombatból Esztergomba, majd a zsinatot követően nagyszabású 
építkezésekbe fogott, s ő indította el a bazilika évtizedekig tartó építkezését is. így aztán a szentírás 
kiadásának ügye háttérbe szorult, de a probléma nem aludt el, - ébren tartotta Szepesy és nyugodtan 
állíthatjuk, készült is rá, de Rudnay ellenében nem akart cselekedni, hisz annak idején a Statutával 
már úgyis okozott néki nehéz napokat. 

Rudnay prímás 1831. szeptember 13-án meghalt2 s Szepesy most már aggodalmak nélkül csele
kedhetett. 

Korábbi ismetelt pozsonyi tartózkodásai idején ismerhette meg a jonevu Belnay örökösök nevű 
nyomdát, s ezt szemelte ki, hogy a technikai kivitelezés szempontjából is nagy feladatot jelentő 
munkát elvégezze. 

2 0 HERMANN Egyed, Százéves katolikus magyar bibliaforditási kísérletek. Theologia, 1935. 
142-156.- 142. 

2 1 Szepesy Szentírás, Újszövetség, II. köt. 753. 
22 A pécsi egyházmegyei papok adatainak forrása: BRÜSZTLE, J.:I. m. volt. 
2 3 Rudnay Sándor, a reformkor prímása életére 1. MESZLÉNYI A., A magyar hercegprímások 

arckémorozata. Bp. 1970. 444 1. RUDNAY, 168-204. 
Schauff János pozsonyi nyomdáját Belnay György Alajos - előbb pécsi, majd pozsonyi -

akadémiai tanár vette meg 1802-ben. Halála (1809) után özvegye vezette tovább a jónevű üzemet, 
melyet 1842-ben a Landerer és Heckenast cég vásárolt meg. L. NOVAK László, A nyomdászat törté
nete. V. könyv. Bp. 1928. 71. 



A szentírásfordítások, - így Káldié is - rendszerint az ószövetséggel kezdődnek. Szepesy szent
írásának első két kötete az újszövetség anyagát tartalmazza. Az első kötet előszavában meg is indo
kolja: „.. .mivel az Uj Szövetségi Szent írást az ó Szövetséginél gyakrabban használják a kereszté
nyek, és mint rövidebbet hamarabb is lehet kinyomtatni; reménylem: hogy ezen tselekedet jóváhagyást 
nyerend." A megokolás helytálló, de az is lehetett az oka, hogy a négy evangélium valóban Szepesy 
saját munkája volt, azokon már régebben dolgozhatott, s így az adott időpontban ezzel indíthatta a 
szentírást. 

Az előszóban arról is ír Szepesy, hogy munkatársakat vont a munkába, „de kinek kinek írását 
magam minden lehetséges vigyázattal olvasom, és, ahol szükséges, igazítom". 

A gyakorlati használhatóságra törekvés mutatkozik meg az egész hatalmas munka szerkezetében. 
Minden evangéliumot, könyvet stb. rövid Előszó vezet be. Az egyes Részek élén regesztaszerű 

összefoglaló jelzi a következő anyag tartalmát. A Részt a versszámokra utaló Jegyzetek követik, ezt 
pedig Világosító Hivatkozások, melyek a tartalomhoz gondolatilag vagy ténylegesen kapcsolódó 
szentírási helyekre utalnak. Ugyancsak a gyakorlati kezelhetőséget segíti az Újszövetség II. kötete 
végén és az Ószövetség IV. kötete végén lévő Betűrendi mutatósorozat, mely a nevek és fogalmak 
magyarázatát, illetve utalási helyét adja. 

Az oldalak élén a főfejezetre, könyvre és a Részekre utaló élőfej van az előtalálás megkönnyíté
sére. Viszont különös módon, egyik kötetben sincs tartalomjegyzék. 

A szentírás egyes könyveinek sorrendje teljesen megegyezik a Káldi-féle fordítás, illetve az újabb-
kori fordítások és kiadások hagyományos sorrendjével. 

Ha tipográfus szemmel nézzük a szentírás köteteit, megállapíthatjuk, hogy a Belnay örökösei 
néven működő nyomda betűszedői, nyomtatói igen szép, minden dicséretet megérdemlő munkát 
végeztek. 

A szöveget a klasszikus metszésű keskeny Bodoni típusból szedték és egységesen ezt a típust 
használták mind a főszöveghez, mind a jegyzetekhez. A betű mindenütt tiszta, éles, mondhatni sehol 
sem kopott, így joggal következtethetünk arra, hogy ismételten friss öntésű anyagot használtak. 
Ugyancsak elismeréssel szólhatunk a munka tördeléséről. Az új oldal kezdések leütése, a sortalpra 
ültetett iniciálék alkalmazása, a főszöveg - jegyzetek - hivatkozások közötti térbeosztás mindvégig 
tökéletesen egyforma és a tipográfus kiforrott ízlését tanúsítja. 

Becslésem szerint legkevesebb két szedő dolgozott a munka szedésével és legalább kettő a már 
kinyomtatott szedések visszaosztásával a szedőszekrényekbe. Egy szedőnek egy napi (10 órai) telje
sítménye kb. 10 000 betű. A szentírás egy ívében (16 oldal) kb. 30 000 betű van, ami egy szedőnek 
három napi szedést jelent. Az egész munka mintegy 9 és fél millió betűt tartalmaz, ezt két szedő kb. 
két esztendei munkával tudja elvégezni. Természetesen a szedők ezen kívül tördelnek, korrektúra-
levonatokat készítenek, a jelzett hibákat kijavítják és végül nyomásra készítik az egyes oldalakat. 

Hasonlóképpen nem kis feladatot jelentett a nyomtatás munkája. A szentírás hat kötete összesen 
339, egyenként 16 oldalas ívet tartalmaz, a korban használatos ún. „Kis médián" papíríven, melynek 
mérete 45 x 55 cm. A munka 1500 példányban készült, ez tehát összesen 508 500 ívet jelent, amely 
két oldalán megnyomva 1 017 000 nyomást igényel. Ekkoriban még fából vagy vasból készült kézi 
sajtókkal dolgoztak, melyekben egyszerre nyolc oldalt lehetett elhelyezni. Egy ilyen sajtóval óránként 
kb. 20 nyomatot tudtak készíteni.26 Ha két géppel nyomtattak, akkor az egyik gép nyomta a 8 
szépoldalt, a másik a 8 hátoldalt, - így 7 munkanap alatt teljesíthettek 3000 nyomást, azaz egy ív 
két oldalát, 1500 példányban. Ez a teljes munkára vetítve, közel négy esztendei munkát jelent, (25 
napos hónapokkal számolva). 

Természetesen a szedők és nyomók létszáma többszöröse volt a számítottnál, amely csak a technoló
giai időszükségletet mutatja. 

A munkához felhasznált papír szakmai számításaim szerint kb. 65 g/m súlyúnak felel meg. Ez a 

Szepesy Szentírás, Újszövetség, I^köt. 11. 
2.6 F j T Z József Guttenberg. Bp. 1940. Hungária Könyvek, 7. sz. 102. - Szerző kézisajtóval végzett 

kísérletekre hivatkozva írja, hogy óránként 8-16 nyomat készíthető: optimális gyakorlottságot fel
tételezve számoltam 20 nyomattal. 
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Kis median papírméretre átszámítva, ívenként 16 g, így az összes ív súlya 8136 kg. Ehhez járul még a 
9000 kötet könyvtáblájának mintegy 900 kg-os súlya, tehát összesen több mint 9 tonna anyag került 
feldolgozásra. 

Ezek a számok úgy hiszem eléggé mutatják, hogy milyen hatalmas munkát igényelt a szentírás 
hat kötetének szedése-nyomása, de ne feledkezzünk meg a kötészeti munkáról sem, hisz ugyancsak 
szép feladat volt a 6 x 1500 = 9000 félbőr kötés, a gerincen arany nyomással történt kivitelezése. 

A hat kötet a következő sorrendben és időben készült. Az első volt az Újszövetség I. kötete, ez 
1834 évszámmal jelent meg. Az Újszövetség II. kötete 1835 évszámot viseli. A „Figyelmező" 1837 
júniusában írja, hogy elkészült az Ószövetség I. kötete, (1835 évszámmal) és az ószövetség IV. kötete 
(ez az 1836 évszámot viseli). Ugyancsak a „Figyelmező" 1838. május 1-i számából értesülünk az 
Ószövetség II. és III. kötetének elkészültéről - mindkettő egyébként az 1836-os évszámmal jelent meg. 

Annak okát, hogy miért készült a III. kötet utolsóként, - sajnos nem tudjuk. A kötet végén ezt 
írja Szepesy: 

„Mivel pedig ezen kötet nyomtattaték befejezésül; akiadó és felügyelő Püspök is mind azon tudós 
Uraknak, kik ezen kiadást négy esztendő alatt napvilágot látni segiték, buzgó ingyen fáradozásjokat 
alázatosan és igen szívesen köszöni;" A további néhány sor szinte Tótfalusi Kis Miklós „Mentség"-ét 
juttatja az ember eszébe: 

„Az egész nagy érdemű olvasó Közönséget pedig kéri: Hogy figyelembe vévén ezen munkának 
részszerént az ország' gyűlése alatt, részszerént két esztendeig tartó nyavalyával majd nem szünetleni 
küszködés között végbevitt . . . kiadását, a különféle hiányokat ezen környülményeknek tulajdonítsák 
leginkáb . . ,"27 

Szepesynek a betegségére történő utalása - sajnos - nagyon valóságos volt. Mint említettem a 
.JFigyelmező" 1838. május 1-i száma adott hírt az utolsó két kötet megjelenéséről, s Szepesy Ignác 
rövid szenvedés után július 18-án meghalt. Szinte éppen hogy megérhette hatalmas vállalkozásának 
befejezését. Régi betegsége a túlhajszolt élettempó folytán csak súlyosbodott és alig 58 évesen lezárta 
alkotó életútját. 

Alig hogy elkezdődtek a szentírás nyomdai munkálatai, máris reflexiót váltott ki az aggodalmas
kodó bürokraták között, ugyan nem valamely folyóirat hasábjain, hanem a kormányhivatalok köré
ben. Hermann Egyed, a kiváló egyháztörténész tárta fel,2 hogy feljelentés nyomán Reviczky Ádám 
kancellár írt levelet Szepesynek, hogy későbbi kellemetlenségek megelőzése érdekében jó lenne, ha a 
fordítást néhány püspök átnézné, vagy éppen beküldené a királynak. Szepesy, minthogy ebben püs
pöki jogainak súlyos megsértését látta, ingerülten válaszolt Reviczkynek, hogy a fordítást azonnal 
abbahagyja, sőt a nyomda munkáját is tüstént leállította. A kancellár meghátrált és mivel közben a 
püspöki kar részéről is történt intervenció, egyenesen kérte Szepesyt, hogy folytassa munkáját, aki 
1834. november 29-én válaszában írta, hogy püspöktársai minden kötetet szétosztás előtt átolvasnak, 
így tulajdonképpen ők approbálják. Az okvetetlenkedéssel ezután már felhagytak és a munka háborí
tatlanul folyt tovább a befejezésig. 

Az Újszövetség első kötete nyomán jelent meg az első recenzió a Tudományos Gyűjteményben. 
Szerzője Vass László nagyváradi kanonok, pesti teológiai tanár30 terjedelmes írása elején megjegyzi, 
hogy csupán a Bevezetést, Máté evangéliumát és a vonatkozó jegyzeteket vette vizsgálat alá. 

Munkáját rendkívül aprólékosan végezte. Először idézi a Szepesy-féle szöveget pl. „Mindazonáltal 
mondom néked . . ." , ezután a görög eredeti szöveget adja görögül, majd a Vulgáta latin mondatát, 
ezt követően a Káldi szerinti fordítást mutatja be, s csak ezután állapítja meg, hogy „az eredeti görög 
szerint nem így kell fordítani: mondom Néked, hanem: mondom nektek . . . " és így oldalakon ke-

2 ' Szepesy Szentírás, Ószövetség, III. köt. 839. 
28 HERMANN E., Százéves ... 153-154. 
2 9 Tudományos Gyűjtemény, 1835. VII. sz. 92-120. 
3 0 Vass László (1780-1842) nagyváradi kanonok, filozófus, egyháztörténész, egyetemi tanár, az 

MTA t. tagja (1832). 
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resztül, szinte kínos akribiáva!. Nem csupán bizonyos történeti hibákra mutatott rá, de megírta, hogy 
,,A' mi a' magyarságot illeti: az irás-mód hellyel közbe nehéz, darabos, és gyalulatlan." Akad elismerő' 
szava is: ,,A' Papiros, és nyomtatás elég diszes." Befejezésül megállapítja: „De ezek mellett is a' sok jó, 
melly ezen Munkában találtatik, nem veszti el betsét . . . érdemlett ditsó'ségét mindég meg fogja 
tartam." 

Majdnem húsz év múlva derült fény arra — mikor már sem Szepesy, sem Vass László nem élt - , 
hogy egy különös folytatása volt ennek a recenziónak. A Religio c. folyóirat 1854. évi számaiban 
bizonyos „M" 17 oldalas tanulmányban foglalkozik a magyar szentírás javításával, kísérleteivel, mód
szereivel. A lap 98. oldalán ír Vass kritikájáról és jegyzetében elmondja, hogy Klobusiczky Péter 
kalocsai érsek 1835. december 15-én Vass Lászlóhoz írt levelében a püspöki kar neheztelését tolmá
csolta, mert észrevételeit előbb nem ismertette Szepesyvel, de azért is, hogy profán folyóiratban 
közölte cikkét. Erre Vass László terjedelmes válaszában már egyenesen durva hangon, többek között 
ezt írta: „Ugyanis az Ur Isten előtt merem bizonyítani, és minden szakértők ítéletére hivatkozhatom, 
hogy e munka az egész magyar egyháznak és századunknak gyalázatjára válik. A munkatársak, mint 
szokták mondani, mosdatlan kezekkel és szükséges segédszerek nélkül, különösen a görög nyelv 
birtoka nélkül, készületlenül fogtak munkához . . . " 

Hát bizony rendkívül súlyos vélemény, még akkor is, ha magánlevélben hangzik el. Bizonyosan 
volt igazsága, de az indulatos hang mögött a sértődöttség keserűsége érződik. 

A szentírás teljes befejezése után, de már Szepesy halálát követően jelent meg a „Figyelmező" 
recenziója „69" aláírással. 2 Elismeréssel szól Szepesy munkájáról, hogy „vallási és erkölcsi életünk' 
legbiztosb táplányát, a' szent irást" kiadta s a fordításról az írja, „hogy valamint K á l d i . . . messze túl
haladja Károli Gáspárt, ugy a' Szepesy' bibliája szint' azon tekintetekben Káldiét". Kifogásolja egyes 
kifejezéseit, az eredetit bővítő szóbetoldásait no és a , j birtokos segédbetü" használatát mint pl. 
társjok, gazdagságjok. Kifogásolja még a ts és tz használatát, „ellenben helybenhagyást érdemel az a, e, 
és s-nek hiányjel nélküli Íratása". Minthogy Szepesy a szentírás példányainak legnagyobb részét erdélyi 
és pécsegyházmegyei plébániák között ingyen szétosztotta,írja, hogy ,4gy egy ujabb kiadás'szüksége . . . 
most sem szűnt meg, a ref(erens) buzgó óhajtása, hogy a' legközelebbi kiadásnak ne más, mint ez 
szolgáljon alapul". 

1851-ben Bucsánszky Alajos könyvkereskedő fantáziát látott a Szepesy-féle szentírás újra kiadásá
ban. Ezt füzetes alakban, fametszetű képekkel tarkítva adta ki, s a szövegét Szabó József esztergomi 
teológiai tanárral a köznapi nyelvhez simíttatta, - de sajnos, ez a kiadás sem találta meg az utat a 
szélesebb körökhöz. 

Befejezésül két kérdést tehetünk fel: mi indította Szepesyt e hatalmas munka megvalósítására, 
- látszólagos sikertelensége ellenére volt-e értelme a nagy vállalkozásnak? 

A szentírás kiadása egyik közvetlen munkatársa szerint Szepesynek 30 000 forintjába került, 
- de azt is tudjuk, hogy szinte a teljes példányszámot ingyen osztotta szét Erdély és a Dunántúl 
plébániái között, - így azt hiszem, az anyagi érdeket eleve kizárhatjuk. 

Dicsőség, hírnév, becsvágy? — mindez igen távol állott az egyéniségétől. Neve valóban szerepelt 
minden kötetben, ám nem csupán azért, hogy püspöki tekintélyével hitelesítse a kiadványt, hanem a 
nyílt és bátor felelősségvállalás jeleként. Hallatlan munkatempóval dolgozott különösen az ország
gyűlés alatt, - maga vallotta, hogy sokszor 16-18 órát is dolgozott naponta s . Ilyen munkavégzésnek 
aligha lehet hiúság a rugója. 

Úgy vélem, közel járok az igazsághoz, mikor felidézem Szepesynek azt a megszállott, szinte apos
toli tevékenységét a magyar nyelv szeretetében és terjesztésében. Mint főrend, 1825 szeptemberében 
az országgyűlést elsőként üdvözölte magyar nyelven. Sokkal jelentősebb azonban az 1826. április 
17-én a két tábla nevében benyújtott javaslata a magyar nyelv szervezett terjesztése érdekében. 

3 1 Religio, A magyar szentírás javításáról. 1854. 10. sz. 73 -75 . , 11. sz. 8 1 - 8 3 . , 12. sz. 89-92 . , 
13. sz. 97-100. , 14. sz. 105-107. 

3 2 Figyelmező, 1838. okt. 30. 44. szám, 749-756.hasábokon. 
3 3 HŐBE K., Lm. 282. 
3 4 MENDLIK Á., lm. 148. 
3 5 PEITLER A., i.m. XX. 
3 6 KISS G., im. 430. 
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S amikor a nemzeti zsinaton egyik fő problémaként a szentírás-hiany került előtérbe, szinte bizonyos, 
hogy akkor indult el benne a gondolat: új, jó magyar nyelven írott szentírást kell kiadni, s ha a prímás 
nem tudná megoldani, hát majd ő megvalósítja. Az igazi indítóokot tehát a reformkor magyarság
ébresztő szellemi áramlatához kapcsolódó alkotásvágyban látom. 

Többen úgy nyilatkoztak erről a szentírás-kiadásról, mint ami a sikertelenségbe torkollott. Ez a 
túlságosan leegyszerűsített megállapítás azonban megtévesztő, s jobbára csak a „szakférfiak", a re
cenzensek vélekedtek így. - De végre is, mi lett volna a siker? - talán a nagy példányszámú, egymást 
követő új meg új kiadások sora. De kérdem: volt-e erre egyáltalán igény? Említettem, hogy ekkoriban 
katolikus szentírást szinte kizárólag az egyházi funkciókhoz használtak. No már most nagyon sok 
helyen még megvolt Káldi valamely régebbi kiadása. A konkrét hiányokon viszont - legalábbis át
menetileg - segített Szepesy 1500 példánya, hisz valószínű, hogy valamilyen tájékozódás, felmérés 
alapján alakította ki ezt a példányszámot. Azt, hogy ez így volt, bizonyítani látszik, hogy egészen az 
1850-es évekig nem merült fel újabb kiadás terve, csak a Szabó József-Bucsánszky Alajos-féle valósult 
meg, s az is a Szepesy-féle kiadás alapján. 

Szepesi Ignác szentíráskiadása nem volt felesleges, sem hiábavaló. Nem volt felesleges, mert elsőd
legesen konkrét hiányt igyekezett megoldani - a jelek szerint sikerrel. De nem volt hiábavaló sem, 
mert még a szöveg gyarlóságai is, melyeket a recenzensek tollúkra tűzdeltek, arra voltak jók, hogy 
mutassák, merre ne tovább, - viszont az erényei bizonyosan továbbgyűrűztek az 1500 kötet hasz
nálóinál. 

Végső soron megállapíthatjuk, hogy Szepesy Ignác vállalkozása igen érdekes és tanulságos mozza
nata a reformkori magyar irodalomnak. Megérdemli, hogy ne engedjük a feledés homályába süllyedni. 

Borsy Károly 
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